
1 Kor 15: 1-4
 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, 
dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. 
Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn 

beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de 
Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de 

Schriften staat

Beste ouders,

De tijd is weer voorbij gevlogen. Na een 
niet zo strenge maar natte winter zijn we 
zo blij met de eerste zonnestralen: de 
lente komt eraan! De lente is het seizoen 
waarin we genieten van nieuw leven; we 
zien het overal in de natuur, in Gods 
schepping rondom ons.

Pasen is het feest bij uitstek waar het gaat om nieuw leven.
We vieren in de eerste plaats dat Hij opstond uit de dood en dat de Vader hierdoor toonde, dat 
Jezus echt zijn Zoon was, dat Jezus’ woorden waarheid waren.

Jezus’ opstanding is de bevestiging van zijn verkondiging.

Reeds korte tijd later gingen mensen Jezus’ opstanding vergeestelijken. En hoewel het zeker waar 
is, dat ‘opstanding’ ook begrepen mag worden als ‘opnieuw moed vatten’, ‘het leven weer zien 
zitten’, ‘terug durven vertrouwen’, en nog veel meer goeds, toch willen wij Jezus’ opstanding niet 
alleen zo begrijpen. Wij geloven dat het graf werkelijk leeg was. Dat Jezus’ windsels achterbleven in 
het graf. 

Heeft het belang of Jezus opstond met een verheerlijkt lichaam?
Voor Paulus wel, zoals we in de eerste brief aan de Korintiërs lezen. 

Dit evangelie is ons fundament en onze redding. De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!



VOOR DE KOMENDE MAAND WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER 
ONZE ACTIVITEITEN

Vrijdag, 31 maart 14u00: PAASVIERING
Maandag, 3 april Paasvakantie
Maandag, 17 april Paasmaandag
Donderdag, 20 april Frietjesdag
Maandag, 24 april Vuurvlinders: Vertelfestival Alden Biesen
Dinsdag, 25 april Bonte bessen: Vertelfestival Alden Biesen
Donderdag, 27 april LO: Meester op de fiets
Vrijdag, 28 april 14u20: Viering

Kijk ook op de maandkalender (www.tpiepelke.be in het menuonderdeel kalender) naar onze 
andere data.

PAASVIERING

Vrijdag 31 maart verzorgen onze Bonte Bessen de Paasviering. 
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om mee te komen vieren, te zingen en 
te genieten van de muziek en dansjes.  
Let wel: de viering start om 14u00 !

 
TRAITEURSDAG

Op zondag 12 maart verzorgde het oudercomité een traiteursdag. Ze kookten 
voor ons en brachten het eten (indien gewenst) tot aan de deur.
De totale opbrengst van deze dag bedroeg 1300 euro. Dit geld gaat volledig naar 
de werking van het oudercomité (die op hun beurt weer de school er mee 
ondersteunen).
Heel erg bedankt aan iedereen die eten besteld heeft en aan alle mensen van het 
oudercomité!

	
CHARTER KANSRIJKE SCHOOL

Alle Bilzerse basisscholen, samen met de stad Bilzen, het Sociaal Huis en het 
LOP Basisonderwijs Bilzen engageren zich om een kansRIJKE school te zijn voor 
elk kind.
Op dinsdag 28 maart 2017 zullen alle de deelnemende Bilzerse basisscholen dit 
charter gaan ondertekenen in het stadhuis.

In 10 stappen naar een kansrijke school - onze school zegt NEEN tegen 
(kans)armoede.

De 10 punten waarvoor wij ons engageren zijn:
1. Het welbevinden van het kind staat centraal

Kinderen zijn geen boodschappers. We bespreken moeilijkheden discreet samen met de ouders en 
niet met het kind.

http://www.tpiepelke.be


2. Betrokkenheid
We streven ernaar dat alle ouders en kinderen zich van bij het begin welkom en betrokken voelen.

3. Klare taal
We gebruiken eenvoudige en duidelijke taal, zowel mondeling als schriftelijk.

4. Contact is belangrijk
We blijven ouders uitnodigen voor oudercontacten, activiteiten,…

5. Betaalbaar feesten
We vieren graag feest. We streven ernaar dat iedereen kan deelnemen.

6. Oplossing op maat
We zoeken bij financiële moeilijkheden samen met de ouders naar een haalbare oplossing. Een 
vertrouwenspersoon wordt vermeld op de facturen.

7. Diversiteit als realiteit
We nemen initiatieven om de kinderen taalvaardiger te maken. We hebben respect voor iedereen.

8. Iedereen doet mee
We organiseren de schoolactiviteiten zo, dat alle kinderen eraan kunnen deelnemen en respecteren 
hierbij steeds de maximumfactuur.

9. Participatie
We informeren de kinderen en de ouders over buitenschoolse activiteiten.

10. Partnerschap onderwijs - welzijn
We werken samen en communiceren met de welzijnssector.

OUDERS VOOR OUDERS

Zoals je hierboven kan lezen willen we ons engageren om voor iedereen een 
kansRIJKE school te zijn. Een aantal ouders namen via de Algemene Vergadering 
het initiatief om samen met directie en schoolbestuur een fonds op te richten: 
“ouders voor ouders”. De bedoeling is om via dit fonds ouders te ondersteunen 
die het soms wat moeilijker hebben om de schoolfacturen te betalen.
Dit zal uiteraard gebeuren in de grootste discretie; enkel bestuur en directie 
zullen op de hoogte zijn van de mensen die willen steunen én van de ouders die 
steun kunnen gebruiken.

Voel jij je geroepen om een klein bedrag over te maken, dan kan dit via onderstaande rekening:
VZW School met de Bijbel
KBC BE40 7350 2940 8263
met als mededeling: “ouders voor ouders”

VOEDSELOPHALING VINCENTIUS
 
Ook via Vincentius wil onze school zich inzetten voor mensen die het thuis niet 
zo goed hebben.  
Daarom organiseren we in de periode voor Pasen een voedselophaling ten 
voordele van de plaatselijke Vincentiusvereniging. Ook in onze gemeente zijn er 
nog mensen en gezinnen die het wat moeilijker hebben en die rekenen op de 
voedselpakketten van deze Vincentiusvereniging.



Jullie kunnen er dus zeker van zijn dat het verzamelde voedsel gebruikt wordt in onze eigen 
gemeente. 

We vragen daarom dat alle leerlingen en leerkrachten, in de mate van het mogelijke, voedsel 
meebrengen naar de school. In de school wordt dit verzameld en dan aan de Vincentiusvereniging 
overhandigd.

Deze ophaling zal gebeuren in de week voor de paasvakantie; van maandag 27 maart tot en 
met vrijdag 31 maart.

Heel belangrijk: Ze vragen alleen droog voedsel, dat nog een tijdje kan bewaard worden. Bruikbaar 
zijn zeker: koffie, thee, brikken fruitsap, melk, voedsel in blik of in glas, pasta, 
suiker, smeerkaas, blik soep, droge rijst, confituur, siroop, choco, blik of glas 
groenten, ontbijtgranen en in het algemeen droge voeding.

Vincentius dankt jullie voor de medewerking; jullie helpen hiermee mensen uit de eigen streek!  

PAASVAKANTIE
 
 Van zaterdag 1 april tot en met maandag 17 april is het paasvakantie.

Een gezegende pasen en een rustgevende vakantie toegewenst aan alle ouders 
en kinderen.


